
 

UPDATE 09 JUN 2022 

บินด้วยสายการบินสกูต๊(TR) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

TR625 BKK(สวุรรณภมิู) – SIN(ชางกี) 10.50 – 14.15 
TR610 SIN(ชางกี) – BKK(สวุรรณภมิู) 15.25 – 16.55  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 10 ก.ก.**
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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มาตรการเดินทางประเทศสิงคโปร ์ 
** รบัเฉพาะลูกคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ อย่างน้อย 17 – 24 วนัก่อนการเดนิทาง(ตามเงือ่นไขของประเทศสงิคโปร)์ 

-เด็กอายุ 12 ปี และต ่ากว่า ท่ีไม่ได้รบัการฉีดวคัซีนโควิด ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด เม่ือเดินทางมา
พร้อมกบัผู้ปกครองท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนโควิดแล้วเท่านัน้โดยเดก็ไม่ต้องกกัตวัและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้า
สิงคโปร ์ 

- เดก็ต า่กว่า 2ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและไม่ต้องตรวจเม่ือเดินทาง
ถึงสนามบินชางกีประเทศสิงคโปร ์
** เอกสารส าหรบัการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์ 
 1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วคัซนีพาสปอรต์แบบรปูเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT กไ็ด้
(สามารถท าการจองลงทะเบยีนผ่านแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั) ลูกค้าจดัเตรียมเอง 

2.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพไม่เกนิ 72 ชม.ก่อนเดนิทางเขา้สงิคโปร ์SG Arrival Card บริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้  
** เอกสารส าหรบัการเดินทางกลบัประเทศไทย 
 1.ลงทะเบยีนผ่านระบบ THAILAND PASS บริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้ 

 
DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพาน

เกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY           (–/–/D) 
08.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสกูต๊(TR) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ

คอยใหก้ารต้อนรบั *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สาย
การบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.50 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบินสกู๊ต(TR) เทีย่วบนิที ่TR625 ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 10 ก.ก.  ** 

14.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร(์เวลาทอ้งถิน่เรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลอ้อน (MERLION PARK) สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโต

ครึง่ปลาน้ีหนัหน้าออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท 
จากนัน้เดนิทางเขา้เยีย่มชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรรูะดบั 6 ดาว โดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม 

หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระว่ายน ้า
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และจุดชมววิบนอาคารมารน่ีาเบย์แซนด์ น้าท่านขึ้นลิฟท์ไปที่ชัน้57ชมเมอืงสงิคโปร์จากมุมสูงที่จุดชมววิ SAND 
SKYPARK จะสามารถชมเมอืงสงิคโปรแ์บบมุมกวา้ง 360 องศา (ไมร่วมค่าขึ้นชมจดุชมวิวSAND SKY PARK57) 

** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทวัร ์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนเดินทาง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่ถ่ายรปุสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานทีม่รีูปทรงทนัสมยัและสวยงามทีสุ่ด
สะพานหนึ่งของประเทศสงิคโปรอ์ยู่ทีอ่่าวมารน่ิาเป็นสะพานทีน่อกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไม่เหมอืนทีอ่ื่นๆแลว้
ยงัมคีวามน่าสนใจตัง้แต่คอนเซบ็ของการออกแบบแลว้ คอืมกีารใชเ้หลก็ทีม่ลีกัษณะเป็นท่อ 2 อนัทีจ่ะหมุนพนักนัไป
เรื่อยๆตามความยาวของสะพานทีเ่อาแนวคดิมากจากรูปแบบของดเีอน็เอ ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ยงัช่วยเรื่อง
การออกแบบโครงสรา้งสะพานดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่การเ์ด้นส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ที่
กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารน่ีา เบย์ ประเทศสงิคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถงึ 1 ,035 ล้านดอลล่าร์
สงิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลูกสรา้งที่มคีวามโดดเด่นสวยงามแลว้กย็งั
เป็นสญัญลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจดัสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ 
ต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพฒันาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกนั มีไว้
ส าหรบัใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเหน็สวนจากมุมสูงขึน้50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเหน็ทศันียภาพ
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อนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัม ีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืนหลกัๆ ซึ่ งแบ่งโดยอุณหภูมทิี่
ต้นไมต้้องการ ดงันี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เยน็) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชื้นเยน็) และยงัมสีวนธมี
ต่างๆใหเ้ดนิชม (ไม่รวมค่าบตัรเข้าโดมและ SUPER TREE) 
** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทวัร ์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนเดินทาง ** 
 

 

อตัราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน 

 

คลาวดฟ์อเรสต์(CLOUD FOREST)  
**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD** 
ภายในประกอบไปด้วยนํ้าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน ้า
และต้นไม้นานาชนิด และพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME)  
**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD** 
เป็นหนึ่งใน 2 เรอืนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึ่งไดร้บัการ
บนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรอืน
กระจกแห่งนี้จะมตี้นไม้จากหลายๆประเทศจดัแสดงอยู่ 
ขา้งในจะเปิดแอร ์เยน็สบาย  
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SUPER TREE (SUPER TREE)  
**ค่าขึ้น SKY WALK 8 SGD** 
ทางเดิน SKY WALK ที่เดินเชื่อมละหว่างต้น Super 
Tree เป็นท่านไดส้มัผสัววิมุมสงูของสวนโซน Outdoor 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดกูหมตูม้ยาจนีทีเ่ป็นอาหารต ารบัของประเทศ
 สงิคโปร ์อาหารทอ้งถิน่รา้นนี้เริม่ตน้ตา้นานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกว่า 50 ปี 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY2 FREE DAY อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั        (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัไม่มีรถ อาหาร และไกดใ์ห้บริการ (หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าในการท่องเท่ียว) 
** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทวัร ์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนเดินทาง ** 
แนะน ากิจกรรมท่ีน่าสนใจ  :  สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดบัโลกที่
สร้างขึ้นโดยบรษิทัเอ็นบซีียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพกิเจอร์ หนึ่งในหกสตูดโิอผู้ผลติภาพยนตร์รายใหญ่ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในสวนสนุกจะมเีครื่องเล่นและโชวต์่างๆที่มาในธมีของภาพยนตรแ์อนิเมชัน่ชื่อดงัหลาย
เรื่อง เช่น ทรานสฟอรม์เมอร ์TRANSFORMERS, จลูาสสคิปารค์ JURASSIC PARK, มาดากสักา้ MADAGASCAR, 
เซซามี่ สตรที SESAME STREET และเรื่องอื่นๆ ซึ่งท าให้เราได้ผจญภยับนเครื่องเล่นต่างๆที่มธีีมของหนังแอนิ
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เมชัน่จนรู้สกึเหมอืนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจรงิๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย HOLLYWOOD, 
NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY และ MADAGASCAR แต่ละ
โซนกจ็ะมเีครื่องเล่นทีธ่มีทีแ่ตกต่างกนัไป (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 100 SGD ต่อ 1 ท่าน)  

 
 
 ชงิชา้สวรรค ์SINGAPORE FLYER (สิงคโปร ์ฟลายเออร)์ ชงิชา้ สว ร รค์
ชมววิขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางตกึระฟ้า เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วที่
เหมาะแก่การชมววิทวิทศัน์สุดตระการตาของสงิคโปร์ สูงจากพื้นดนิ 165 
เมตร เท่าๆ กบัตกึ 42 ชัน้ และตรงต าแหน่งนี้เองคุณจะมองเหน็ววิทวิทศัน์
เบือ้งล่างทีส่วยงามน่าทึง่ (ไม่รวมค่าขึน้ 33 SGD)  
 
สกัการะเจ้าแม่กวนอิมที่ GUAM IM TEMPLE  วดัเก่าแก่ และศักดิส์ทิธิ ์
ทีสุ่ดของสงิคโปร์ซึ่งเป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พื่อเป็นสริมิงคลแก่
ทุกท่าน ทีว่ดันี้ทุกท่านสามารถเสีย่งเซยีมซ ีเพือ่พยากรณ์ดวงชะตา 
 
 
ช้อปป้ิงที่ถนน ORCHARD ROAD เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ
พรอ้มชมสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสค์อมพวิเตอรก์ลอ้งถ่ายรูปกลอ้งวดีโีอและของ
เล่นเด็กบริเวณย่าน ช้อปป้ิง ORCHARD ROADถนนที่ทุกๆคนที่มา
สิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆทัง้สองฝัง่
ถนน ในหา้งชื่อดงัต่างๆมากมาย 
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ล่องเรือไปบนแม่น ้าสิงคโปร์ที่ ย่าน CLARKE QUAY ชมวิวสวยๆ ของ
บา้นเมอืงบนทัง้สองฝัง่ของแม่น ้า ผ่าน MERLION PARK และ ตกึเรอื มาริ
น่า เบย ์แซนด์ พอตกเยน็ทีน่ี่จะกลายเป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร รา้นนัง่ชลิ 
และมีเครื่องเล่นสนุกๆ ท้าทายความกล้าอย่าง G-MAX REVERSE 
BUNGY กบั GX-5 EXTREAM SWING ใหเ้ล่นอกีดว้ย  
 
สวน NATIONAL ORCHID GARDEN เป็นส่วนหนึ่งของ SINGAPORE 
BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสงิคโปร์ ตัง้อยู่ไม่
ห่างจากตัวเมืองนัก ภายในสวนเป็นที่จดัแสดงกล้วยไม้ถึง 60 ,000 ต้น 
1,000 สายพนัธุ์ น ามาตกแต่งเป็นซุ้มทางเดนิ ประตู และน ้าตก นอกจากนี้
ก็ยงัมีโซนที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น GINGER GARDEN, SWAN LAKE และ
สวนสนุกทีส่อดแทรกความรูท้ีน่่าสนใจเกีย่วกบัธรรมชาตเิอาไวด้ว้ย 
 
KEPPEL BAY ที่ตัง้ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึกสูง
ระฟ้าสุดล ้าอกีแห่งหนึ่งของสงิคโปร ์รอบๆ กจ็ะมเีสน้ทางศกึษาธรรมชาติ
เลาะรมิทะเล โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตเิขยีวขจ ีแถมยงัเป็นจุดชมววิพระ
อาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆ อีกด้วย ใครที่ก าลังมองหาสถานที่เดินเล่น 
พกัผ่อน ออกก าลงักายกลางแจง้ท่ามกลางบรรยากาศชลิๆ  
 
น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ หรอื FOUNTAIN OF WEALTH ตัง้อยู่ตรงกึ่งกลาง
ของ กลุ่มอาคารซนัเทค ซติี้ (SUNTEC CITY) ทีเ่ชื่อว่าเป็นจุดทีม่ฮีวงจุ้ยที่
ดทีีสุ่ดในโลก ซึง่ต าแหน่งของน ้าพุกเ็ชื่อว่าเป็นศูนยร์วมพลงังานดา้นบวกใน
แงมุ่มต่างๆ ของชวีติ จงึกลายเป็นทีม่าของชื่อ "FOUNTAIN OF WEALTH" 
นัน่เองค่ะ และเนื่องจากมดีีไซน์เท่ๆ ประดบัด้วยแสงสใีนยามค ่าคนื จึงมี
ผูค้นมากมายอยากไปรบัพลงับวก และชมแสงสขีองน ้าพุดว้ยเช่นกนั 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
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DAY3 อุโมงค์ต้นไม้ – วดัพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ
(สวุรรณภมิู)            (B/–/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่อโุมงคต้์นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตัง้อยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลาง
เมอืงมคีวามร่มรื่นมากๆจากที่นักท่องเทีย่วฮติมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงคแ์ห่งนี้  และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ตมากมายๆ
จงึท าให ้ทีน่ี่เป็นสถานที ่ ทีม่ชีื่อเสยีงทีทุ่กคนอยากไปเยอืน 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นวดัชื่อดงัในประเทศสงิคโปร์ 

สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 1 ,875 ลา้นบาท ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมยัราชวงัถงั ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลาจากทเิบต ซึ่งมกีารประดษิฐาน
พระบรมสารรีกิธาตุในสว่นของฟันหรอืพระทนตข์องพระพุทธเจา้เอาไวท้ีช่ ัน้บนสุดของวดั ไดร้บัการออกแบบและวาง
แนวคดิโดยพระอาจารย ์SHI FA ZHAO ทีด่ ารงต าแหน่งเจา้อาวาสของวดั ประกอบกบัความช่วยเหลอืของทีป่รกึษา
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวดัส าคญัและสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงในปัจจุบนั 
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เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
ก่อนกลบัน าท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสนิค้าบรเิวณส่วน

ติดกบัท่าอากาศยานชางกีสงิคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีื้นที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 
ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพื้นดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอร์มนิอล 1 -3 ได้ โดยจุด
กึ่งกลางสุดของอาคารจะอลงัการดว้ย น ้าตกยกัษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว 40 เมตร จะมนี ้าไหลพรัง่พรูลงมาจาก
เพดาน สูแ่อ่งน ้านขนาดใหญ่ดา้นล่าง 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสงิคโปร ์
15.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินสกู๊ต(TR) เทีย่วบนิที ่TR610 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 10 ก.ก.  ** 

16.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
*********************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

28 – 30 สิงหาคม 2565 11,999 4,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 11,999 4,500 

07 – 09 ตุลาคม 2565 12,999 4,500 

09 – 11 ตุลาคม 2565 12,999 4,500 

13 – 15 ตุลาคม 2565 12,999 4,500 

14 – 16 ตุลาคม 2565 12,999 4,500 

16 – 18 ตุลาคม 2565 11,999 4,500 

21 – 23 ตุลาคม 2565 12,999 4,500 

23 – 25 ตุลาคม 2565 12,999 4,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 SGD ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 
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ข้อส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

- ในกรณีท่ีลูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิงคโปรม์าแล้ว และมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ก่อนการเดินทางครัง้
น้ี ลูกค้าจะต้องน าเอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุฉบบัจริง รวมทัง้หนังสือเดินทางเล่มก่อนเปล่ียนช่ือ-
นามสกลุส่งให้แก่บริษัท หากลูกค้าไม่แจ้งหรือไม่ส่งเอกสารให้กบัทางบริษัทและไม่สามารถเดินทางเข้า
สิงคโปรไ์ด้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้นัน้ 
 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องไม่เกนิ 20 ก.ก. และถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 10 
ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
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เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสงิคโปรส์ าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศสงิคโปร ์
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 SGD ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทวัร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททวัร์ต้องแจ้ง

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนเดนิทาง ** 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ



 

UPDATE 09 JUN 2022 

ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน
สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ
หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้



 

UPDATE 09 JUN 2022 

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 
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- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้
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กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


